
Pasport jednotky Kroftova 391/6

150 00   Praha 5 - Smíchov

Kód KRO08 Výměra 95 m
2 Velikost 3+1

Adresa

Položka Množství

Podlahové krytiny x

Malba x

Okna 1 ks

Topná tělesa 2 ks

Elektroinstalace x

Dveře 1 ks

Kotel 1 ks

Kuchyňská linka 1 ks

Osvětlení 2 ks

Skříňky soubor

Pracovní deska 1 ks

Varná deska 1 ks

Trouba 1 ks

Myčka 1 ks

Digestoř 1 ks

Dřez 1 ks

Vodovodní baterie 1 ks

Obklady x

Elektroinstalace x

Podlahové krytiny x

Malba x

Okna 1 ks

Topná tělesa 1 ks

Elektroinstalace x

Dveře 1 ks

Podlahové krytiny x

Malba x

Okna 2 ks

Topná tělesa 2 ks

Elektroinstalace x

Dveře 1 ks

Podlahové krytiny x

Malba x

Okna 2 ks

Topná tělesa 2 ks

Elektroinstalace x

Dveře 1 ks

Podlahové krytiny x

Malba x

Topná tělesa 1 ks

Elektroinstalace x

Dveře 1 ks

Podlahové krytiny x

Malba x

Junkers ZR 24-3 KE, plynový, vč. zásobníku na TUV ST 120-2E S5800

bílá Primalex Plus

výsuvná s osvětlením

dvoudílný, nerez

plovoucí laminátová podlaha

bílá Primalex Plus

deskový radiátor bílý vertikální

zásuvky, vypínače, osvětlení, pojistková skříň

vstupní bílé dvoukřídlé s bezpečnostní úprav a odhlučnění vč. nerez 

kování

deskový radiátor bílý, vč. termostatických hlavic

viz samostatný rozpis

stojánková, nerez

bílé 10 x 10 cm

osvětlení, zásuvky a vypínače

KUCHYŇSKÁ LINKA

svítidlo instalované zespodu nástěnných skříněk, stříbrné naklopitelné 

svítidlo

skříňky na míru, dřevěná dýha

plynová se skleněným podkladem

Zanussi, elektrická, nerez povrch

Zanussi s nerez panelem

KOMORA

dlažba

špaletová dvoukřídlá dřevěná okna s obloukem

deskový radiátor bílý vč. termostatické hlavice

osvětlení (stropnice chameleon), zásuvky a vypínače

bílé dvoukřídlé vč. starožitného kování

PŘEDSÍŇ

dřevěné parkety lakované

bílá Primalex Plus

špaletová dvoukřídlá dřevěná okna s obloukem

deskový radiátor bílý vč. termostatické hlavice

osvětlení, zásuvky a vypínače

bílé dvoukřídlé, vč. starožitného kování

2. OBYTNÁ MÍSTNOST VLEVO

plovoucí laminátová podlaha

bílá Primalex Plus

bílé dvoukřídlé prosklené vč. starožitného kování

2. OBYTNÁ MÍSTNOST VPRAVO

plovoucí laminátová podlaha

bílá Primalex Plus

plastová dvoukřídlá ve tvaru T - nové

deskový radiátor bílý vč. termostatické hlavice

osvětlení, zásuvky a vypínače

bílé dvoukřídlé, vč. starožitného kování

1. OBYTNÁ MÍSTNOST VLEVO

Kroftova 391/6, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Popis

1. OBYTNÁ MÍSTNOST VPRAVO - KUCHYŇ

plovoucí laminátová podlaha

bílá Primalex Plus

plastová dvoukřídlá ve tvaru T - nové

osvětlení, zásuvky a vypínače
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Dveře 1 ks

Elektroinstalace x

Podlahové krytiny x

Malba x

Elektroinstalace x

Obklady x

Zrcadlo 1 ks

Sprchová vanička 1 ks

Sprchová zástěna 1 ks

Umyvadlo 1 ks

Umyvadlová skříňka 1 ks

Vodovodní baterie 3 ks

Sprchový set 1 ks

WC 1 ks

Držák na t.p. 1 ks

Dveře 3 ks

Příprava pro pračku 1 ks

Podlahové krytiny x

Malba x

WC 1 ks

Elektroinstalace x

Umyvadlo 1 ks

Zrcadlo 1 ks

Vodovodní baterie 1 ks

Topná tělesa 1 ks

Držák na t.p. 1 ks

Dveře 1 ks

s poličkou

stojánková, nerez

deskový radiátor bílý, vč. termostatické hlavice

jednokřídlé, vč. kování

dlažba bílo šedá

bílá Primalex Plus

osvětlení, vypínače, zásuvky

čtvrtkruh, plastová, posuvná

IKEA ODENSVIK keramické, 60 cm - nové

IKEA GODMORGON černohnědá se 2 zásuvkami 60 cm - nové

1x stojánková, 2x nástěnná

závěsné, bílé, keramické, vč. WC sedátka a splachovacího tlačítka

závěsné, bílé, keramické, vč. WC sedátka a splachovacího tlačítka

osvětlení, vypínače, zásuvky, ventilátor

SAMOSTATNÉ WC

1x bílé dvoukřídlé vč. Starožitného kování, 2x jednokřídlé, vč. kování

(v současné době k dispozici starší pračka Indesit, dojde-li k poruše, 

nebude nahrazena novou)

KOUPELNA

dlažba bílo šedá

bílá Primalex Plus

bílo šedé

nástěnné s osvětlením

čtvrkruh

jednokřídlé, vč. starožitného kování

osvětlení, vypínač

bílé keramické


